
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร สําหรับป 2560 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) สําหรับป 2560 

เปรียบเทียบกับป 2559 มีดังนี้ 
 

กลุมบริษัทมีรายไดรวมสําหรับป 2560 จํานวนเงิน 826.7 ลานบาท ลดลง 142.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.7 เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2559 ซึ่งสวนใหญลดลงจากรายไดจากการบริการ และรายไดจากงานตามสัญญา ตนทุนรวมมีจํานวน 695.4 

ลานบาท ลดลง 103.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.9  กําไรขั้นตนสําหรับป 2560 ลดลง 40.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

24.9 โดยที่อัตรากําไรขั้นตนตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 15.0 
 

กําไรสุทธิรวมสําหรับป 2560 มีจํานวน 50.4 ลานบาท ลดลง 32.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 39.5 เมื่อเปรียบเทียบกับป 

2559 ซึ่งเปนผลมาจากการลดลงของอัตรากําไรขั้นตนอันเนื่องมาจากรายไดรวมลดลง โดยมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมคิด

เปนรอยละ 6.1 
 

รายได 

โครงสรางรายไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 

หนวย: ลานบาท ป 2560 ป 2559 % เปลียนแปลง 

1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา 21.4 87.7 -75.6% 

   1.1 การใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ  21.4 87.7 -75.6% 

2. รายไดจากการบริการ 796.8 874.4 -8.9% 

   2.1 การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ   540.4 647.0 -16.5% 

   2.2 การใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ 54.0 86.6 -37.6% 

   2.3 การใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 142.0 99.2 43.1% 

   2.4 การใหบริการบํารุงรักษาศูนยบริการขอมูล 60.4 41.6 45.2% 

รวม 818.2 962.1 -15.0% 
 

1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา  

1.1 รายไดจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

สําหรับป 2560 มีจํานวน 21.4 ลานบาท ลดลง 66.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 75.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน โดยลดลง

จากจํานวนโครงการที่ลดลง อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สงผลใหโครงการสวนใหญชะลอการลงทุน 
 

2. รายไดจากการบริการ 

รายไดจากการบริการสําหรับป 2560 มีจํานวน 796.8 ลานบาท ลดลง 77.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.9 เมื่อเปรียบเทียบ

กับปกอน โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 

2.1 รายไดจากการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) สําหรับป 2560 มีจํานวน 540.4 ลานบาท ลดลง 106.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16.5 สวน

ใหญลดลงจากลูกคากลุมหนวยงานราชการ เนื่องจากสภาวะทางการตลาดที่มีการแขงขันสูงขึ้นทั้งในดานของคูแขง

และราคา สงผลใหบางโครงการไมไดงานตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ลูกคาในกลุมเอกชนมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้ง

ลูกคารายใหมและลูกคาปจจุบันที่ขยายขอบเขตการใหบริการ 



2.2 รายไดจากการใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) สําหรับป 2560 มี

จํานวน 54.0 ลานบาท ลดลง 32.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 37.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน โดยสวนใหญลดลงจาก

ลูกคาเอกชนในกลุมธุรกิจประกัน เนื่องจากแนวโนมตลาดของการใหบริการแบบ Outbound Telesales ของลูกคาธุรกิจ

ประกันลดลง เพราะกฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ มีความเขมงวดมากขึ้น รวมถึงชองทางการเขาถึงลูกคามีหลากหลายมากขึ้น 
 

2.3 รายไดจากการใหบริการจัดหาลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) สําหรับป 2560 มี

จํานวน 142.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 42.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 43.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน โดยสวนใหญ

เพิ่มขึ้นจากลูกคารายใหมและลูกคาปจจุบันในกลุมหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 

2.4 รายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาศูนยใหบริการขอมูล (Maintenance Service) สําหรับป 2560  มีจํานวน 60.4 ลาน

บาท เพิ่มขึ้น 18.8 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 45.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากลูกคาในกลุม

หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนลูกคาที่ระยะเวลาการรับประกันของงานขายและติดตั้งระบบศูนยบริการ

ขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สิ้นสุดแลว และวาจางตอเปนสัญญาใหบริการบํารุงรักษาศูนย

ใหบริการขอมูล 
 

โครงสรางรายไดจากการบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กําไรข้ันตน  
กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนสําหรับป 2560 จํานวน 122.7 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนตอรายไดรวมรอยละ 15.0 ลดลงจาก

รอยละ 17.0 ของป 2559 กําไรขั้นตนลดลงเนื่องจากรายไดที่ลดลงอันเปนผลมาจากการแขงขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในดาน

คูแขงและราคา การชะลอตัวของลูกคาโครงการ Turnkey และตนทุนบางสวนที่เพิ่มขึ้น เชน คาบํารุงรักษา และคาบริการ

ระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  

 

 



คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น  
กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น รวมเปนจํานวน 70.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 

2.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.9 ซึ่งสวนใหญเพิ่มขึ้นจากคาบริการอื่นและคาบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

กําไรสุทธิ  
กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2560 จํานวน 50.4 ลานบาท ลดลงจํานวน 32.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 39.5 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปกอน ซึ่งเปนผลมาจากการอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลง โดยมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 6.1 

ปรับตัวลดลงจากปกอน 
 

สถานะทางการเงิน  
 

สินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 946.5 ลานบาท ลดลง 65.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.5 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัสิ้นปที่ผานมา สวนใหญเกิดจากมูลคาอุปกรณที่ลดลงอันเนื่องมาจากคาเสื่อมราคาระหวางป และการลดลงของ

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นที่ไดรับชําระเงินระหวางป 
 

หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษทัมีหนี้สินรวมจํานวน 83.1 ลานบาท ลดลง 54.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 39.6 เมื่อ

เปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวนใหญเกิดจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นที่ลดลง  
 

อัตราสวนทางการเงนิ 

อัตราสวนทางการเงินของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงไดดังนี ้
 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2560 ป 2559 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 11.81 6.96 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา) 0.10 0.16 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 5.81% 9.73% 

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 5.15% 8.21% 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 15.00% 16.99% 

อัตรากําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (%) 7.34% 10.55% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 6.10% 8.61% 

 


